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1. Innledning 

FOKUS er en paraply for det internasjonale kvinneengasjementet for 55 

medlemsorganisasjoner i Norge. Utgangspunktet for virksomheten er den systematiske 

kjønnsdiskrimineringen i verden, som særlig rammer de fattigste kvinnene. Veien til at flere 

kvinner skal få realisert sine rettigheter går gjennom organisering og samarbeid.  

2019 er det første året i ny rammeavtale med Norad. Det blir en hovedoppgave å forberede 

og iverksette avtalen så snart den er godkjent og signert av alle partnere.  

I tillegg skal FOKUS:  

- Følge opp forpliktelsene i eksisterende avtaler, inkludert å sluttrapportere på Norad-

avtalen 2015-2018 

- Skaffe inntekter til egenandel, samt styrke egenkapital 

- Tilrettelegge for god involvering av medlemsorganisasjonene 

- Forberede og ha en koordinere rolle for norsk sivilt samfunn samt delta på FNs 

Kvinnekommisjon 

- Arbeide for at norske myndigheter fremmer kvinners menneskerettigheter og 

likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 

- Evaluere og revidere gjeldende strategi 

- Søke ny rammeavtale på informasjon 
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2. TEMATISKE PRIORITERINGER 

 

2.1 Kvinners rett til å bestemme over egen kropp  

Mål for strategiperioden:  

Reduksjon i omfanget av vold mot kvinner. 

Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) er styrket  

 

FOKUS skal i 2019 iverksette ny rammeavtale med Norad i Etiopia (i samarbeid med 

Norske Kvinners Sanitetsforening), Tanzania (i samarbeid med Kvinnefronten), i Kenya (i 

samarbeid med PAWA), Colombia og Guatemala for å 

a) Forebygge vold mot kvinner og jenter  

b) Beskytte voldsutsatte kvinner 

c) Sikre at vold mot jenter og kvinner får reaksjoner 

d) Bidra til styrket rettssikkerhet for kvinner og jenter som utsettes for vold og 

overgrep 

e) Øke tilgang til kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter 

f) Sikre tilgang på prevensjon og abort 

g) Styrke partnerorganisasjoners politiske påvirkningsarbeid 

 

 

2.2.1 Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

Mål for strategiperioden: Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse 

beskyttes i lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer. 

 

FOKUS skal i 2019 iverksette ny rammeavtale med Norad i Uganda og Etiopia (i samarbeid 

med Norske Kvinners Sanitetsforening) for å 

a) Heve kompetansen for kvinner i landbruket 

b) Øke kunnskap om rettigheter og hvordan disse kan realiseres 

c) Sikre at næringslivet ikke utnytter kvinner eller bidrar til brudd på kvinners 

menneskerettigheter 
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2.3. Kvinner i konflikt og kriser 

Mål for strategiperioden: Kvinner blir tatt større hensyn til i alle faser av 

konflikt og kriser. 

 

FOKUS skal i 2019 iverksette ny rammeavtale med Norad i Colombia, Sri Lanka, Uganda og 

Sør-Sudan for å  

• Økt innflytelse for kvinner i fredsbyggingsprosesser lokalt, nasjonalt, regional og 

internasjonalt 

 

3. FOKUS SOM FAGLIG STERK OG BÆREKRAFTIG 

ORGANISASJON 

Mål for strategiperioden: FOKUS er en bærekraftig medlemsorganisasjon med 

et sterkt engasjement blant sine medlemmer, og en robust økonomi.  

FOKUS skal i 2019 følge opp organisasjonsutvalgets rapport og anbefalinger. 

FOKUS skal i 2019 arbeide for: 

3.1  Økt kunnskap og engasjement om globale kvinne og likestillingsspørsmål i 

Norge 
• Flere har fått tilgang på informasjon om internasjonale kvinnespørsmål på FOKUS’ 

egne plattformer (sosiale medier, nettsider, iFokus). 

• Kompetansemiljøer har fått informasjon om og tilgang til FOKUS’ i form av møter og 

seminarer (forskerforum og åpne møter) på prioriterte tema. 

• Økt aktivitet og oppslutning om FOKUS-drevne kampanjer. 

 

3.2  Økt FOKUS-involvering av og aktivitet i medlemsorganisasjonene  
• Sikre involvering av medlemsorganisasjonene gjennom bevilgning av stipender og 

tilskudd til deltakelse i nasjonale og internasjonale aktiviteter. 

• Tilbud om kurs og kompetansehevingstiltak for medlemsorganisasjonene. 

• Medlemsorganisasjonene er aktive i utvikling av kampanjer og aktiviteter. 

• Videreutvikle FOKUS som møteplass for medlemsorganisasjonene. 

 

3.3  Styrket økonomi 
• Sikret egenandel for eksisterende og fremtidig programarbeid. 

• Sendt søknader til andre finansieringskilder. 

• Styrke FOKUS egenkapital. 

• Resultatrapportene til Norad er godkjent. 


